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con más tasa de pobreza severa, eso es lo que ustedes han
representado para los valencianos, pobreza severa. Eso es lo
que es el Botànic.
Y entonces, llegados a este punto señor presidente, nosotros
le respetamos. Sus socios de gobierno no, le quieren mandar
con el crucero con el señor Orengo, quieren mandarlo a
Morella, lo quieren mandar la señora Oltra de vuelta a casa.

Pàg. 8402
Eixa és la diferència entre vostés i nosaltres. (Veus) Vostés
amuntonar xiquets a les escoles, (veus) despedir milers
de professors com vosté feia, nosaltres reduir el nombre
d’alumnes per aules per a fer que els nostres xiquets i
xiquetes...

El senyor president:
Mire, defienda usted a los valencianos. ¿Va a defender a los
valencianos frente a su gobierno y a los valencianos frente a
las tropelías de Compromís?

Senyories, ¡per favor!

Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esports:
...puguen... (Veus)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
El senyor president:
Li contestarà el conseller d’educació. (Veus) Podem escoltar la
resposta en silenci i amb respecte?
Senyor conseller, té vosté la paraula.

El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i
Esports:

Senyories, efectivament, he estat a punt de parar (protestes) perquè no deixen contestar al conseller. (Aplaudiments)
Perquè no deixen contestar al conseller i és de molt mala
educació! És de molt mala educació estar interrompent constantment al conseller en la seua resposta. I demane silenci i
respecte. ¡Silenci i respecte!
Disculpe la interrupció, senyor conseller.

Gràcies, senyor president.
Em sembla bastant imprudent que la consellera que va
despedir a més de cinc mil professors i professores traga
pit d’amuntonar xiquets a les escoles. (Aplaudiments)
D’amuntonar xiquets a les escoles, a les aules, i de tirar al
carrer a més de cinc mil professores i professores.
Perquè defensar els interessos dels valencians i les valencianes és defensar que els nostres xiquets i xiquetes tinguen un
bon tracte, és defensar que estiguen atesos per més professors amb menys alumnes per aula.
Perquè curiosa competència eixa que es pot exercir per
amuntonar xiquets a les aules –com feia vosté–, per a despedir a milers de professors, per a beneficiar eixe curiós negoci
de la quota voluntària i, en canvi, no es pot ajudar als valencians i les valencianes a defensar a tindre una millor educació
que els atenguen més professors per cada xiquet, perquè n’hi
hagen menys xiquets per aula i que... (Veus)

El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i
Esports:
Sí, deia que defensar els drets dels valencianes i les valencianes és defensar la majoria dels xiquets i xiquetes. Per això
defensem que tinguen més professores, siguen més xiquets
per aula i no defensar els interessos privats d’aquells que
volen fer negoci en l’educació.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Senyories, continuarem amb la sessió de control. Ara amb
la pregunta que formula el síndic del Grup Parlamentari
Compromís, l’il·lustre diputat Fran Ferri. Escoltarem la
pregunta de control del síndic del Grup Compromís.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor president:
Senyoria, ¡per favor!
El senyor Ferri Fayos:
Gràcies, senyor president.
El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esports:
...de veritat, els valencians i les valencianes tinguen una
educació que ajude a la majoria i que no beneficie a uns pocs.
(Veus)

Senyor president, vaja per davant el condol del meu grup a
tota la família socialista i als familiars i amics de l’exministra
Carmen Alborch. I, sobretot, perquè estos són dies de tristesa, però també han de ser dies d’agraïment per tot allò que
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ens van aportar com a societat als valencians i a les valencianes. (Aplaudiments)

dades d’audiència positives, sobretot els dies del temporal,
ho demostren.

Hui des de Compromís volem conèixer quines mesures té
previst adoptar el Consell davant l’últim episodi de gota
freda. I no ho fem només pensant en fer front a les conseqüències, cosa que donem per fet perquè demanara immediata s’haurà d’atendre les necessitats de les famílies, les
empreses, les poblacions i suposem que el decret que té
previst aprovar el Consell anirà en eixa línia.

Per tot això, continuem pensant que cal apostar també en
el pressupost per uns mitjans públics potents. I que ningú
s’enganye, des de Compromís volem uns mitjans eficients. La
idea de la tele és molt clara, qui s’endeuta o malbarata se’n va
al carrer, no com passava abans. Volem uns mitjans eficients,
sí, però no uns mitjans precaris.

Però no podem perdre de vista que, com a conseqüència del
canvi climàtic, este tipus d’episodis seran cada vegada més
freqüents, amb més força i amb més virulència. No és casual
que en esta gota freta s’haja registrat el rècord històric de tot
l’estat de precipitacions en una hora ací a Vinaròs. O també
l’episodi la tromba que va sorprendre dissabte a la població
de Tavernes de la Valldigna amb el patiment de tota la població i dels seu alcalde, el meu company Jordi Juan.
Però entendria, senyor president, entendrà vosté que no
estic ací per a fer de l’home del temps, sinó per a parlar de
política i de polítiques públiques. Crec que és una molt notícia que després d’un temporal d’estes característiques no
haja hagut víctimes ni ferits en la nostra terra.
Cal donar les gràcies per tant, als serveis d’emergència que
van atendre a milers de peticions, al 112, als cossos de seguretat, a protecció civil, als bombers.
I ací voldria nomenar de manera especial i agrair també als
bombers forestals que van suspendre la seua vaga indefinida
per si calia atendre qualsevol incidència durant la gota freda.
(Aplaudiments) Un motiu més per a exigir al govern central i a
Tragsa que complisquen la seua paraula i a seguir treballant
per una solució pública i digna per a la gent que es juga la vida
per nosaltres.
Cal felicitar també la implicació de totes les institucions i el
seu treball de coordinació. S’ha fet un b on treball i ara cal
continuar-lo amb l’atenció als efectes. I, finalment, donar
l’enhorabona al conjunt de la societat valenciana per la seua
prudència i també per evitar mals majors.

Senyor president, com li dia al principi de la pregunta no
estem parlant només d’un episodi aïllat. Les gotes fredes
seran cada vegada més fortes, més freqüents, com a conseqüència del canvi climàtic. El canvi climàtic no és una teoria
abstracta, està ací. El canvi climàtic no va només dels óssos
polars en un àrtic que es derretix, també ha de vore amb si els
valencians podem viure millor o pitjor en els propers anys.
El canvi climàtic no és un escenari que vindrà, el canvi
climàtic ja està ací i ens hem d’adaptar a ell i a les seues
conseqüències. Entre altres que les gotes fredes siguen cada
vegada més freqüents, més virulentes i més fortes.
Per això hem de pensar què estem fent ací els valencianes i
les valencianes per combatre i adaptar-nos al canvi climàtic.
I això vol dir canviar la mobilitat, com s’està fent a València.
Això vol dir apostar per l’economia circular i per una alimentació més sostenible. I això vol dir, senyor president, també
apostar per totes eixes polítiques per a les quals de vegades
no ens arriben els diners.
Per què? Perquè som un territori marginat i infrafinançat. Per
això no m’agradaria acabar la meua intervenció sense tornar
a reclamar un finançament just. Si els pròxims pressupostos
generals de l’estat volen tindre aroma Botànic, ho tenen molt
fàcil, esperem que el govern centra sàpiga estar a l’altura ja
no de Compromís sinó de tots els valencians i valencianes.
Volem un tracte just.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
I ací m’agradaria parlar d’una novetat que hem tingut en
esta gota freda a diferència d’allò que va passar en els últims
quatre anys. És la primera vegada que els valencians ens hem
pogut informar en la nostra tele i en la nostra ràdio del que
estava passant. I això ha sigut possible perquè estes Corts
van decidir tornar als valencians un dret que alguns ens van
furtar, perquè parlem d’un dret fonamental.

Moltes gràcies, senyor Ferri.
Respondrà el president del Consell a la pregunta formulada.

El senyor president del Consell:
Senyor president, des de Compromís no estaven d’acord
quan el Partit Popular contraposava drets fonamentals com
a excusa per a tancar la televisió. No es pot contraposar el
dret a l’educació pública, a una societat universal o a tindre
un habitatge digne amb un altre dret fonamental com és el
de la informació. Perquè això és el que fan els mitjans públics,
informar.
Especialment els qui tenen una llei com la que vam aprovar
en estes Corts sense cap vot en contra, un èxit col·lectiu de
tots i totes pels quals hauríem d’estar orgullosos. Uns mitjans
públics independents que són fonamentals per a la democràcia i, fins i tot, per a la seguretat com hem comprovat. Les

Moltes gràcies, president.
Senyor Ferri, moltes gràcies pel condol i, sobretot, pel que
significa, que és molt més que unes paraules.
En primer lloc, respecte a la seua pregunta, vull agrair als
ciutadans i a les ciutadanes la seua responsabilitat. Perquè
realment en esta situació d’emergència que han estat absolutament responsables, han estat prudents i gràcies a ells hem
aconseguit allò que és més important que tot –com vosté
deia–, i és que no n’hi haja desgràcies personals.

Número 150 ¦ 25-10-2018
Per tant, agraït, profundament agraïts, profundament, al
comportament de la ciutadania, i també, naturalment, al
comportament de tots els dispositius d’emergència, a tots els
que vosté ha esmentat, i a totes les policies locals, i a totes
les persones que en l’àmbit de protecció civil han participat,
també voluntariament les brigades municipals. N’hi ha hagut
una bona coordinació, una bona actuació en tots els àmbits,
i efectivament n’hi ha un background en estos moments molt
importants de cultura de l’emergència que estem avançant
i, per tant, la Comunitat Valenciana en això està sent una
comunitat absolutament vanguardista.
I, també, agrair als mitjans de comunicació, efectivament,
perquè en tot este moment el gran èxit és que les persones finalment tingueren la màxima informació possible i no
prengueren decisions arriscades, com s’han pres en altres
moments.
I, en eixe sentit, crec que la televisió pública i la ràdio pública
valenciana van fer un gran paper, igual com el conjunt dels
mitjans de comunicació de la comunitat, van fer tots un gran
paper i a tots ells cal agrair-los –i els agraïsc– la seua dedicació en moments en què efectivament la información és
cabdal per a la presa de decisions de mobilitat.
Des del 16 d’octubre, dia que es va rebre l’avís de l’episodi de
pluges intens a la Comunitat Valenciana, es posà en marxa
tot l’operatiu de l’Agenda de Seguretat i Emergències que
està dissenyat en estes condicions, en els protocols consegüents: un operatiu que funcionà perfectament gràcies a tot
l’entremat que n’hi ha tant des de les diferents línies –com he
comentat– d’actuació; en situacions com la que visquerem la
setmana passada, el que era fonamental, el que era prioritari,
com en totes les emergències, era garantir la seguretat de
les persones, per això es van prendre mesures preventives,
es van atendre totes les emergències que es van registrar, es
van tallar els camins, es va actuar en conseqüència perquè no
n’hi haguera perill per a les persones. El balanç que per tant
hem de fer és positiu perquè no va n’hi haver que lamentar
cap víctima i, a més a més, no va haver-hi desgràcies de caràcter personal.
Les pluges, tot i l’intensitat que arribaren a tindre determinades localitats –com vosté ha dit– i més d’una manera
moltes vegades molt aleatòria, quan pareixia que tot
acababa tot tornava a començar, la veritat és que han provocat inconvenients, han provocat maleses, destroses, i això
és al que farem front a través de les mesures que prendrà La Generalitat (algú tus) i que exigirem també al Govern
d’Espanya que haja de prendre.

Pàg. 8404
Senyor Ferri, com vosté ha explicat molt bé, el que n’hi ha
al darrer és el canvi climàtic, ara espere que a hores d’ara
ja no n’hi ha cap dubte de la realitat del canvi climàtic. I el
canvi climàtic ens situarà en el futur en una situació excepcional, som una xicoteta comunitat, un xicotet país al si del
Mediterrani que és una zona extraordinàriament sensible per
les conseqüències del canvi climàtic.
I, per això, ja només iniciar este mandat encetàrem el pla
de prevenció i risc d’inundacions en el Patricova, s’han fet
una sèrie ja de plans locals, que alguns d’ells, per exemple en
algun lloc que vaig estar jo visitant com Vinaròs o Benicarló
ha sigut molt efectiu, i efectivament eixa és la manera
d’actuar.
També, necessitem que la confederació hidrògrafica, les
confederacions hidrogràfiques, d’una vegada per totes, facen
el seu treball, i que no siguen simplement institucions disciplinàries sinó que també ajuden a combatre les inundacions
que moltes vegades per una falta d’activitat i, a més a més,
una falta de deixar fer, doncs estan col·lapsant els nostres
barrancs.
Per tant, jo crec que estem en un moment en què cal prendre
mesures a curt, a medi i a llarg termini, perquè efectivament
el futur va a ser un futur complicat per a nosaltres si continua
avançant el canvi climàtic en les condicions que s’està fent.
En eixe sentit, crec que és inqüestionable que cal tindre una
política des de tots els àmbits. És evident que nosaltres sols
no podem fer res contra el canvi climàtic però és inexcusable que allò que puguem fer ho he de fer, perquè les futures
generacions tenen dret a viure en condicions, en condicions
que no estiguen afectades per la mala herència rebuda per
nosaltres.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Continuarem, ara, amb la pregunta que formula el Grup
Parlamentari Podemos-Podem.
Té la paraula del síndic del grup, il·lustre diputat, Antonio
Estañ.
Quan vosté vullga, senyoria.

El treball de l’equip de professionals de l’agència i la totalitat
dels membres que han participat en este operatiu dels ajuntaments han estat decisius perquè, efectivament, el que calia
era preservar la seguretat de les persones.
Este divendres el Consell aprovarà la posada en marxa de
l’oficina postemergència, a través de la qual es gestionaran totes les ajudes per cobrir els danys que s’han produït
en el temporal, respecte a les infraestructures, respecte
als béns públics i també en l’àmbit personal. Ja en caràcter
d’urgència els ajuntaments estan començant a fer actuacions
que, després, des dels fons de contigència tindrà cobertura
econòmica.

El senyor Estañ García:
Moltes gràcies, senyor president.
En primer lugar, igualmente, transmitir las condolescencias de mi grupo por la muerte de Carmen Alborch, una de
esas mujeres por las cuales hoy podemos estar orgullosos de
tener una sociedad más justa y más feminista.
En este momento de final de legislatura nos jugamos avanzar lo máximo posible para mejorar la situación del pueblo

